The University of Kansas
Uma introdução para estudantes internacionais
Bem-vindo
A Universidade de Kansas (KU) tem recebido alunos internacionais desde a década de 1920. KU é famosa pela excelência
de seus programas acadêmicos, um lindo campus arborizado, e um empolgante conjunto de oportunidades recreativas e
culturais. KU é a casa de mais de 27.000 alunos, incluindo 2100 alunos internacionais oriundos de mais de 100 países, e
2600 professores. Conheça mais sobre a KU visitando o site ku.edu.

Porque KU?






Prestígio acadêmico, uma atmosfera de suporte ao aluno, equipes esportivas campeãs e um ardente espírito de
comunidade escolar.
Educação excepcionalmente valorizada.
Localizada numa das melhores cidades universitárias dos Estados Unidos – Lawrence, Kansas – celebrada por sua
música e ambiente artístico.
A KU é um grande lugar para se estar, e você vai querer fazer parte disso!

Programa Acadêmico






Mais de 345 oportunidades de formação acadêmica com cerca de 200 opções de bacharelado.
Oferece graus de bacharelado, mestrado e doutorado além de um programa intensivo de inglês.
Reconhecida pela North Central Association of Colleges and Schools (Associação de Faculdades e Escolas do
Centro Norte) e membra da Association of American Universities (Associação de Faculdades Americanas)
Consistentemente é avaliada em altas posições nos rankings da U.S. News and World Report, Princeton Review,
Fiske's Guide to Colleges e outras publicações.

Serviços para Estudantes Internacionais





Programa de orientação para novos estudantes internacionais no começo de cada semestre.
Aconselhamento sobre imigração, orientação relativa a diversidade cultural e assistência individual.
Programas e atividades estudantis para promover interação entre alunos internacionais e americanos.

Localização







Moradia no campus





Lawrence, Kansas com população aproximada de
90.000 pessoas está localizada cerca de 63 km a oeste
de Kansas City, Missouri, e a 32 km a leste de Topeka, a
capital do estado de Kansas.
Lawrence é uma cidade pequena com uma atmosfera
amistosa. O custo de vida é muito menor que nas
principais cidades americanas.
KU é convenientemente localizada menos de 90 km do
aeroporto internacional de Kansas City (MCI).
Uma charmosa área comercial está localizada a uma
curta distância do campus, podendo o trajeto ser feito
a pé.
O clima de Kansas tem quatro estações bem definidas:
outonos mornos (14 oC), verões quentes (25 oC),
primaveras frescas (14 oC) e invernos frios (0 oC).

Oferecimento de conveniente moradia no campus que inclui 9 dormitórios tradicionais, 12 dormitórios que
oferecem bolsas de estudo e 2 complexos de apartamentos.
Os dormitórios oferecem pacotes de alimentação, lavanderias, salas com computadores e estruturas para
atividades sociais.
Residência no campus está disponível durante as folgas escolares.
Abundante oferta de moradia fora do campus perto à universidade.

Vida estudantil





600 clubes e organizações estudantis que oferecem uma variedade grande de oportunidades acadêmicas,
profissionais e sociais.
International Student Association (Associação de Estudantes Internacionais) e mais de 30 clubes de nacionalidades.
Profissionais da saúde, clínicas, farmácias e serviços de aconselhamento disponíveis no Student Health Center
(Centro de Saúde Estudantil).
Instalações e programas de recreação e esportes disponíveis no Ambler Student Recreation Fitness Center (Centro
Estudantil de Recreação e Preparo Físico Ambler).

Informações de contato da KU
International Recruitment
& Undergraduate Admissions
irua.ku.edu
i-recruit@ku.edu

Office of Graduate Studies
graduate.ku.edu
graduate@ku.edu

Intensive English Program
Applied English Center
aec.ku.edu
aec@ku.edu

KU Academic Accelerator Program
internationalku.com
admissions@internationalku.com

